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Questão 01
Valor em saúde entrou definitivamente em pauta

A Na área pública, no Brasil

B Na área privada, nos Estados Unidos

C Na área pública, nos Estados Unidos

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 02
Ao entrar definitivamente em pauta, Valor em saúde tinha como objetivo

A
Reduzir o tamanho do sistema público de saúde nos Estados Unidos, para reduzir os 

custos

B
Reduzir os custos do sistema público de saúde nos Estados Unidos para compensar a 

expansão do sistema

C Reduzir o prejuízo das operadoras de planos de saúde no Brasil

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 03
Uma proposta de Valor em Saúde

A
Pode aumentar custos no curto prazo, com o objetivo de reduzir custos no médio e 

longo prazos

B Reduz custos em saúde imediatamente

C Aumenta os custos em saúde em troca do aumento da qualidade assistencial

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 04
Conta tipo Pacote

A Também é chamado de Pacote para Melhoria de Cuidados

B Para ser aplicada exige parceria entre a fonte pagadora e o serviço de saúde

C
Pode ser aplicada em qualquer modelo de remuneração, independente de inserir 

elementos de qualidade e valor

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 05
Pacote para Melhoria de Cuidados

A Também é chamado de conta tipo Pacote

B Para ser aplicado exige parceria entre a fonte pagadora e o serviço de saúde

C
Pode ser aplicado em qualquer modelo de remuneração, independente de inserir 

elementos de qualidade e valor

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 06
Parâmetros de qualidade assistencial

A Podem ser muito diferentes geograficamente

B São os mesmos em qualquer cenário (situação)

C São os mesmos para pacientes de qualquer faixa etária

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 07
DRG

A É a base para remuneração baseada em valor

B É um modelo de remuneração alternativo ao Fee for Service

C
É um método eficiente para gestão de custos em procedimentos, sem relação direta 

com inserção de elementos de qualidade e valor em saúde

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta
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Questão 08
A ANS

A Pode impor modelos de remuneração entre fontes pagadoras e serviços de saúde

B
Não tem competência constitucional para interferir nas relações comerciais entre 

fontes pagadoras e serviços de saúde privados

C
Pode cancelar o registro de operadoras de planos de saúde que não aderirem aos 

modelos de remuneração baseados em valor

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 09
Indicadores de Valor em saúde

A
Não podem ser importados de outros países sem adaptação ao perfil demográfico e 

epidemiológico do Brasil

B
São universais, e podem ser importados de outros países sem necessidade de 

adaptação no Brasil

C São universais, descritos no padrão DRG

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta

Questão 10
Sobre sistemas de financiamento no Brasil e nos Estados Unidos

A São idênticos na área pública e completamente diferentes na área privada

B
O público Brasileiro é idêntico ao privado dos Estados Unidos, e o privado Brasileiro é 

idêntico ao público dos Estados Unidos

C
São incomparáveis em tamanho, abrangência e controles de demanda na origem, tanto 

os públicos como os privados

D As alternativas a, b e c estão corretas

E Nenhuma das alternativas anteriores está correta


